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मलावी देशातील एका छोट्याशा गावातील लोकाांकड े
पसैा-अडका नव्हता. त्यामळेु त्याांना घरात वीज आणणां 
परवडत नव्हतां. वीज नसल्यामळेु त्याांच्या घराांमध्ये ववजेच े
ददवे नव्हत.े अांधार पडल्यावर गरीब शतेकरी लवकर झोपी 
जात. पण ववल्यमचां मात्र काही आगळांच होतां. त्याला 
स्वपनाांच्या जगात वावरायला हा अांधारच बरा वाटे.   



ववल्यमला वस्तुांची मोडतोड करून पाहायला, नवां काही बनवायला फार आवड.े त्याने बनवलेला 
एक ट्रक त्याच्या बबछान्याजवळ पडला होता. ववल्यमने त्या ट्रकला चाकां  म्हणून बाटलीची झाकणां 
लावली होती. एकदा रेडडओवर सांगीत ऐकल्यावर तो रेडडओ उघडून ते सांगीत वाजवणारा वाद्यव ांद 
आतमध्ये कुठे ददसतो का, ते शोधत बसला.  

“जर मला सांगीत ऐकू येतां, तर मग त्याचा वाद्यव ांद कुठाय?”  



गदद अांधाऱ्या खोलीत ववल्यमच्या कानात आजोबाांच्या 
जादचु्या गोष्टी कुजबूज करत. त्याच्या खखडकीसमोरून चटेककणी 
ववमानाांच्या रुपात उडत. त्याच्या खोलीभर भुतां नाचत.  





पहाटे ववल्यम शतेात मक्याच्या रोपट्याांच्या राांगाांमध्ये त्या जादईु प्राणयाांचा शोध घेई.  
मग रस्त्यावर धावणारा ट्रक बघून त्याला नवल वाटे. या ट्रकचां इांजजन काम कसां करतां?  

“कुदळ काळजीपूवदक फेक!” त्याच ेवडील ओरडत. “नाहीतर आपला पाय कापून घेशील.” 



पण नाचणाऱ्या आखण उडणाऱ्या जादईु गोष्टीांमध्ये शडि असनूसदु्धा 
त्याांची जाद ूपाऊस मात्र पाडू शकली नाही.  

पाणयालशवाय, सयूद दर सकाळी रागारागाने उठू लागला आखण शतेाला 
होरपळून काढू लागला. त्यामळेु मक्याच्या रोपट्याांची अक्षरश: माती 
झाली. अन्न नसल्यामळेु मलावी गाव भकेुने तडफडू लागलां.   





मग ववल्यमच्या वडडलाांनी आपल्या मलुाांना जवळ बसवलां आखण 
म्हटलां, “आजपासनू आपण ददवसातून फि एकदाच जेवायचां. कमी खा.” 

सांध्याकाळी, कां ददलाच्या सभोवती बसनू त्याांनी मठूभर अन्न खाल्लां. 
त्यावेळी भकेुले लोक रस्त्याांवर भतुाांसारखे भटकत होत.े  



पाऊस नसल्यान ेलोकाांकडील पसैा गायब झाला.  

“ववल्यम,” वडील म्हणाले. “मला वाईट वाटतांय. तुला शाळा सोडावी लागेल.”  

ववल्यम रस्त्यावर उभा रादहला आखण शाळेत जाणाऱ्या नशीबवान मलुाांकड े
पाहू लागला. त्याच्या पोटात भकेुचा डोंब उसळला होता आखण घशात आवांढा 
अडकला होता. अनेक ददवस तो आांब्याच्या झाडाखाली फुरांगटून बस ूलागला. मग 
त्याला रस्त्याच्या दसुऱ्या टोकाला असलेलां ग्रांथालय आठवलां. अमेररकी लोकाांनी 
त्याच्या देशाला ही अमलू्य भेट ददली होती.  



ततथे ववल्यमला सुांदर सुांदर चचत्रां असलेली ववज्ञानाची 
पुस्तकां  ददसली. त्याने एका इांग्रजी शब्दकोशाच्या मदतीने, 
इांजजन ववशाल ट्रकला इथून ततथे कसां नेतो, रेडडओ 
आकाशातून आलेलां सांगीत आपल्यापयतं कसां पोहोचवतो हे 
समजून घेतलां. पण ववल्यमला सवादचधक आकर्दण वाटलां ते 
महाकाय पांख्यासारखी पाती असलेल्या एका यांत्राचां. हे यांत्र 
सवादत उांच झाडाहूनही उांच होतां.  

एक महाकाय कफरकी? 

जाद ूपकडणारी एखादी वस्तू?  

हळूहळू त्याच्या मनात चचत्र स्पष्ट होत गेलां: 

“पवनचक्की वीज उत्पन्न करू शकते आखण पांप चालवून पाणी वर खेच ूशकते.   



त्याने आपल ेडोळे बांद केले  
आखण आपल्या घराच्या बाहेर 
एक पवनचक्की उभी आहे, 
अशी कल्पना केली. ती 
वाऱ्याच्या झळुकाांमधनू वीज 
खेचत होती आखण गदद 
अांधाऱ्या दरीला प्रकाशाने 
उजळून टाकत होती.  



पवनचक्की जलमनीतनू थांड पाणी वर खेचत आहे, 
सकुलेल्या शतेाांना पाजून त्याांची तहान भागवत आहे, त्यामळेु 
मक्याची रोपटी उांच वाढत आहेत, ती दहरवीगार झाली आहेत, 
शतेकऱ्याांच्या प्राथदनेमळेु पाऊस पडला नसला तरी 
पवनचक्कीमळेु हे शक्य झालेलां आहे असां त्याला ददसलां.  

पवनचक्की एका यांत्रापेक्षा जास्त काहीतरी होतां.  

ती भुकेशी लढणयाचां एक हत्यार होतां.  



“मी हवेतून वीज उत्पन्न करीन,” तो 
पटुपटुला.  



भांगार सामानाच्या आवारात गांज लागलेल्या लोखांडी वस्तुांचा खजजना 
ववखुरला होता. एक टॅ्रक्टरचा पांखा, काही पाईप, बबयरीांग आखण उघडायला 
खूप ताकद लागेल असे गांजलेले बोल्ट.  

“टोंगा!” आपलां हे भांगाररुपी बक्षीस तनवडत ववल्यम 
पक्षयाांवर आखण कोळयाांवर ओरडला.   

 ववल्यमने ते भांगार ओढतओढत घरात आणताच 
लोक बोल ूलागले, “हा मलुगा वेडा झालाय. बघा कसा 
कचऱ्याशी खेळतोय तो!” 





काही आठवडयाांनी, ववल्यमने आपल्या यांत्राच ेतकुड ेजलमनीवर 
व्यवजस्थत लावले. त्यात होती एक तुटलेली सायकल, गांज 
लागलेल्या बाटल्याांची झाकणां, पलास्टीकच ेपाईप आखण एक छोटांसां 
जतनत्र, जे सायकलच्या ददव्याला वीज परुवतां.  



तीन ददवस ववल्यमने ठोकाठोकी केली, नट-बोल्ट घट्ट केल.े 
आजबुाजूला कोंबडयाांची वपल्लां ककद श आवाज करत होती, कुत्र ेभुांकत 
होत.े शजेारीपाजारी माना डोलवनू म्हणत होत,े “हा वडेा काय करतोय 
आता?” 



त्याचा चलुत भाऊ जोफ्री आखण घतनष्ठ लमत्र चगल्बटद त्याच्या सोबतीला आले.  

“हॅलो,” त्याांनी अलभवादन केलां. “हवेतून वीज तयार करायला तुला आम्ही काही मदत करू 
का?”  

“आपल्या कुऱ्हाडी उचला आखण माझ्या मागोमाग या,” म्हणत तो त्याांना जांगलात घेऊन गेला.  

जांगलात त्याांनी आपल्या धारदार कुऱ्हाडीने झाडाच्या फाांद्या कापल्या. मग हातोडयाने खखळे 
ठोकून-ठोकून त्याांनी एक लाकडी मनोरा बनवला.    



मुलाांनी यांत्र मोठ्या कष्टाने वर उचललां. खाली लोकाांची गदी जमा झाली. 
सवद लोक या ववचचत्र यांत्राकड ेटक लावून बघू लागले. यांत्र झोकाांडया खाणाऱ्या 
जजराफागत खाली झुकू लागलां, डुगडुगू लागलां. काही लोक फीदीफीदी हसू 
लागले, थट्टा करू लागले. ववल्यम मात्र वाऱ्याची वाट पाहू लागला.  

 

वर चढून ववल्यम ओरडला, “वर 
उचला ते!” 



काही वळेान ेवारा आला, नेहमीसारखाच.  

आधी एक झळूुक आखण 
मग जोरदार झोत.  

लाकडी मनोरा हेलकावे खाऊ लागला आखण पाती 
गोलगोल कफरू लागली.  





दखुरी बोटां आखण पोटातील भकू ववसरून ववल्यमने आपल्या 
अांधाऱ्या खोलीतील एका छोट्याशा ददव्याला तारा जोडल्या. ददवा 
सरुुवातीला लकुलकुला आखण मग एकदम सयूादसारखा तेजाने 
लखलख ूलागला.   

“कमाल झाली!” तो ओरडला. “मी हवतेून वीज बनवली!” 







“शाब्बास!” एक माणसू ओरडला. 

शांका घेणाऱ्या लोकाांनी टाळया वाजवल्या आखण जयघोर् केला.  

ही फि सरुुवात आहे, हे ववल्यम जाणत होता.  

वीज ररकामां पोट तर भरू शकत नव्हती.  

पण पवन चक्की ओसाड जमीन पाणयाने ओली करू शकत होती.  

त्यामळेु अन्न वपकू शकत होतां, जे लोकाांचां पोट भरणार होतां.  

“हवेतून बनलेली वीज माझ्या देशाला खायला घाल ूशकते,” ववल्यमच्या 
मनात आलां.   



ही सवादत मोठी अद्भतू जाद ूहोती.  





ववल्यम काांकवाम्बाचा जन्म 1987 साली मध्य मलावीतील ववम्बे गावात झाला. 
मलावी आखण आकफ्रकेतील इतर लोकाांसारखांच ववल्यमच ेवडील ट्रायवेल हेसुद्धा शतेकरी 
होते. काांकवाम्बा कुटुांब आपल्या शतेात पाांढरा, गोड मका वपकवत. त्याची लापशी 
बनवून ती रोजच्या जेवणात ते खात. या लापशीला ते लशमा म्हणत. कपड,े और्धां 
आखण इतर आवश्यक वस्तुांसाठी लागणारा पैसा कमावणयासाठी ते तांबाखहूी वपकवत. 
हा तांबाख ूते राजधानी लललोंग्वे येथे ववकत. त्याांच ेअन्न फि जलमनीतूनच येत 
असल्याने हवामानात बदल झाला ककां वा बबयाणां, खतां याांच्या ककां मती वाढल्या की 
त्याांच्यासमोर सांकट उभां राहात असे.      

2001 आखण 2002 साली असांच घडलां. गांभीर सुक्या दषु्काळात मलावीतील 
बहुताांशी मक्याची वपकां  मरून गेली. यात ववल्यमच्या वडडलाांचां शतेही होतां. काही 
मदहन्याांतच, सांपूणद देशाांतील अन्नसाठा सांपुष्टात आला. लोक भुकेले राहू लागले. तो 
एक भयानक दषु्काळ होता. दररोज फि एक वेळ जेवल्यामुळे ववल्यम, त्याच े
आईवडील आखण सहा बदहणी याांचां वजन कमी होऊ लागलां. काही काळाने, 
ववल्यमच्या वडडलाांना भुकेमुळे तात्पुरतां अांधत्व आलां. या दषु्काळात मलावीतील दहा 
हजार लोकाांचा म त्यू झाला. यात ववम्बेतीलही अनेक लोक होते.  

 शाळेची फी (मलावीत अमेररकेसारखां शाळा मोफत नव्हती) भरायला पैसा 
नसल्यामुळे ववल्यमला शाळा सोडावी लागली. पण इथे-ततथे भटकणयाऐवजी, तो 
अमेररकी सरकारने सुरू केलेल्या एका ग्रांथालयात जाऊ लागला. ततथे त्याने ववज्ञानाची 
पुस्तकां  वाचली जी त्याला खपू आवडली. ववल्यमचां इांग्रजी कच्चां होतां, म्हणून तो 
शब्दकोशाची मदत घेऊ लागला. पुस्तकातील चचत्राांनी ववल्यमला आकवर्दत केलां. 
त्याांच्यामध्ये एक पवनचक्कीचां चचत्र होतां. पवनचक्की वीज उत्पन्न करू शकते, पांप 
चालवू शकते हे त्यात ललदहलां होतां. मलावीतील बहुतेक घराांसारखांच, ववल्यमच्या 
घरीसुद्धा वीज नव्हती. पवनचक्कीद्वारे पाणी पांप करून वडडलाांच्या शतेाचां लसांचन 
करता आलां असतां.   

“मी एक पवनचक्की बनवणार, हे नक्की!” ववल्यमने मनाशी पक्कां  केलां.  



ववल्यमने आपली पवनचक्की बनवणयासाठी टॅ्रक्टरचा 
पांखा, धक्का शोर्क, एक चाक नसलेल्या सायकलचा 
साांगाडा हे भांगारातील सामान वापरलां. आगीवर 
पलास्टीकच ेपाईप ववतळवून, त्याांना चपटां करून, आकार 
देऊन त्याने पांख्याची पाती बनवली. जतनत्रासाठी त्याने 
छोट्या बाटलीच्या आकाराचा डायनॅमो वापरला. त्यात 
तारेच्या वेटोळयाांमध्ये एक चुांबक वेगाने कफरून वीज 
उत्पन्न करते. याला ववदु्यत चुांबकत्व म्हणून ओळखलां 
जातां. वारा वेगाने वाहू लागला की पांखे पँडलसारखां काम 
करू लागत आखण एका टायरला कफरवत. त्यामुळे 
डायनॅमोतील वेटोळे कफरून वीज उत्पन्न होत असे.  

डायनॅमोची एक तार ववल्यमने आपल्या खोलीत आणली. एका छोट्या ददव्याला तार 
जोडताच ददवा प्रकालशत झाला. त्यावेळी ववल्यम फि चौदा वर्ांचा होता.  

अखेरीस, ववल्यमने आपल्या पवनचक्कीचा उपयोग कारची बॅटरी चाजद करणयासाठी केला.  

त्यातून त्याने आपल्या आईवडडलाांच्या घरी चार ददवे प्रकालशत केले. पण पाणी पांप करायचां 
त्याचां स्वपन ककत्येक वर्ांनांतर तेव्हा पूणद झालां जेव्हा त्याने ग्रीन यांत्र बनवलां. त्याच्या 
मदतीने त्याने आपल्या घरानजजक असलेल्या लहानश्या ववदहरीतून पाणी वर खेचलां आखण 
आईच्या बागेत फवारलां. त्यामुळे वर्दभर त्याांना भाज्या वपकवता आल्या. 2007 साली, 
ववल्यमला काही पत्रकाराांनी शोधनू काढलां आखण टाांझातनयात टेड (TED) समारांभात 
बोलणयासाठी त्याला आमांबत्रत केलां. ववल्यम ना कधी ववमानात बसला होता, ना कधी त्याने 
इांटरनेट बतघतलां होतां. ककत्येक लोक ववल्यमची कहाणी ऐकून खपू प्रभाववत झाले आखण 
त्याांनी त्याला शाळेत परत पाठवणयासाठी आखण सौर उजेवर चालणारा पांप बनवणयासाठी 
पैशाची मदत केली. या मदतीमुळे त्याच्या वडडलाांच्या शतेाला पाणी लमळणयाची सोय झाली 
आखण भुकेपासून त्याांची कायमची मुिता झाली.    

ववल्यम आता न्यू हॅम्पशायर प्राांतातील हॅनोव्हर शहराच्या डाटदमाउथ कॉलेजचा ववद्याथी 
आहे. तो इांजजतनअर बनणयाचां लशक्षण घेत आहे. गावाांमध्ये वीज आखण पाणी पांपासाठी सौर 
आखण पवनउजेवर काम करणयासाठी मलावीला परतणयाची योजना तो आखत आहे.  


